
 

 

 

 

 

         आजोबा 
 कहाणी एका अ�तु �बब�या�या अभूतपूव� �वासाची             

 

 

 

 

 

मार �दया जाय के छोड �दया जाय बोल 

तरेे साथ �या सुलूक �कया जाय... 

 

ऑल इज वेल, ऑल इज वेल  

बरोबर… 

 

पूव� एकदा २००९ 
या उहा�यात एक 

�बबटा एका गावठ� कु�याचा पाठलाग 

करत होता, अचानक त ेदोघे एका  वहर"त 

पडले. #या  वहर"त एकच खडकाचा कठडा 

होता &यावर लोकांनी �बबटा आ*ण कु,ा 

दोघांनाह" बसलेले पा.हले. या वेळी #या 

�बचा0या कु�याची काय दशा झाल" असेल 

याची क3पनाच केलेल" बर"! दसु0या 

.दवशी कु�याला 4थम वाच व7यात आले 

आ*ण येथूनच पुढे ‘आजोबा’ या �बब8याची 

कहाणी सु9 झाल".  



 

 

 

 

आजोबा झाला वै�ा�नक �क�पाचा 

�हरो 

 

हमम...हे खरोखरच आव:यक आहे 

का? 

 

�बब8यांवर अ;यास करणा0या 

जीवशा<,= डॉ. व?या अ,ेया यांनी 

#या �बब8या
या ग�याला रेडीओ-

कॉलर लावला. #यांनी #याच ेनाव 

‘आजोबा’ ठेवले. अशा4कारे आजोबा 

भारतातील वयजीव Aे,ातील 

सवाBCधक गमतीदार वै=ाFनक 

4क3पांपैकG एकाचा  वषय बनला.  

 

तुम"या घाटांचा तु&हाला गव( आहे? हा 

हा...ये तो मेरे बाय* हाथ का खेल है... 

 

आजोबा
या ग�याला लावलेले रेडीओ-

कॉलर व=ैाFनकांना #या
या हालचाल"ंचा 

माग ठेव7यास मदत करत होत.े 

सु9वातीला असे वाटले होत ेIक तो 

जंगल भागात Iफरत राह"ल परंतु जेLहा 

तो माळशेज घाटाच ेपवBत चढू-उतN 

लागला तLेहा सवाOना आ:चयाBच ेधPके 

बसायला सु9वात झाल".  



 

 

 

आजोबाने अ,रशः एक मोठ0 खाडी 

पोहून काढल4 

 

आ*ण कधी कधी..... मला अचानक 

.ठपके .दसतात 

 

हे खुळचट पवBतारोहण कमी होत े

Qहणून Iक काय #याने ७० मीटर 9ंद 

खाडीह" पोहून काढल". एखादा �बब8या 

असे काह" कN शकतो याची कोणी 

क3पनाह" केल" नLहती!  

 

‘आजोबा’ को पकडना मु5क6ल ह4 नह4 

नामुमक6न भी है... 

 

 

आजोबाबRल सवाOत  वलAण गोSट 

Qहणजे तो नेहमीच माणसांमTये 

रा.हला. तो शेत,े गावकुसाजवळील 

भाग आ*ण महामागाOवर Iफरला. 

यातील गमतीची गोSट Qहणजे 

आप3या आसपास
या पUरसरात एक 

पूणB वाढलेला नर �बब8या राहतो आहे 

हे कोणाला समजलेच नाह". 



 

 

 

 

आजोबाची 8च9पटनगर4त ए;<4... 

 

आजोबाने शेवट" Cच,पट नगर" – मुंबई 

शहरापयOतचा र<ता पार केला. तो 

शहरा
या मTयावर असले3या संजय 

गांधी राSV"य उ?यानाकड ेजात होता. 

यावेळीह" कोणाला हा �बब8या 

औ?योCगक वसाहती, गहृFनमाBण सं<था 

आ*ण शहरा
या र<#यांवNन चालत 

गेला हे कळाले नाह".    

 

आजोबा माळशेजहून च�क मुंबईपय?त 

चालत गेला 

 

तो राSV"य उ?यानात ि<थराव3यानंतर 

#या
या हालचाल"ंचा माग ठेवणा0या 

संशोधकां
या लAात आले Iक #याने 

२५ .दवसांत एकूण १२५ Iकलोमीटर 

अंतर कापले होत.े या 4कार
या, 

एवZया द"घB4वासाची न[द आतापयOत 

कधीच झालेल" नLहती!  



 

 

 

इतक6 िज�ासा चांगल4 नाह4 

 

२०११ मTये आजोबा हे जग सोडून 

गेला... जेLहा एका भरधाव वाहनाने 

महामगाBवर #याला Cचरडले.  

 

BबबCया झाला Dटार  

 

आजोबाची कहाणी इतकG 4ेरणादायी 

होती Iक तो भारतातील प.ह3या 

वयजीवां
या वै=ाFनक अ;यासावर 

आधाUरत मराठ� Cच,पटाच ेकथानक 

बनला. ‘आजोबा’ नावाचा हा Cच,पट 

#या �बब8याचा 4वास Cच�,त करतो – 

&या �बब8याने #या
यासार]या 

मो^या मांसभAक 4ा7याबRल
या 

आप3या =ानाची पUरभाषाच बदलून 

टाकल".   



 

 

 

असतील बहू, होतील बहू , पण या सम हाच... 

आजोबा - द वन अॅFड ऑ;ल4 

 

काय �बबटा आहे! 

खरच अ_तु आहे हे!  

मी मोठा होईल तLेहा.. �बब8यांचा अ;यास कर"न!! 

 

आजोबाची कहाणी वतBमानप,,े दरूदशBनवर"ल बातQया 

आ*ण इंटरनेट यां?वारे सवB, पोहचल". या Qहाता0या 

�बब8याचा 4वास अनेकांसाठ� 4ेरणादायी कहाणी 

बनला. आजोबा, जो लोकांमTये रा.हला, लोकांमTये 

Iफरला तो लोकां
या aदयातह" राहून गेला. 

 

�बबटे अनेक असतील #यांच े4वासह" अनेक असतील 

पण आजोबा मा, एकच होता आ*ण एकच राह"ल. 


